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 :برنامج برات وتطبيقو -1
عن طريق تحديد ثلث خصائص : درجة  كاملً  ي صوت بسيط وصفاً أيمكن وصف 

ىذه الخصائص  تتوافق الصوت ، دةفاع الصوت أو كثافة الصوت ، وجو ، وارت الصوت
، أما الضوضاء  : التردد والسعة ونمط الموجةىيمع ثلث خصائص فيزيائية  تماماً 

ال يوجد التي فيي عبارة عن صوت معقد أو خميط من العديد من الترددات المختمفة 
  . بتحميل ىذه األصوات اً خاص اً برنامج برنامج برات  ديع، تناغم صوتي بينيا 

 :1 بالبرنامج تعريف
Praat  الصوتية الموجات معالجة و لتحميل مجاني برنامج ىو" الكلم " ىو الذي برات 

 الصوتيات عموم معيد من  Paul Boersma and David Weenink عميو كتبو ويشرف
 البرنامج عمى الحصول كيفية عمى تعالى اهلل بإذن نتعرف سوف. أمستردام جامعةفي 

 .2 البرنامج مع التعامل أساسيات إعطاء معالحاسوب   عمى تنصيبو وطريقة
 :البرنامج وتشغيل تحميل
 :تياآل عمل يجب البرنامج لتحميل

   http://www.praat.org اإلنترنت عمى البرنامج صفحة إلى اذىب .1
 الرابط عمى بالضغط وذلك بجيازك الخاص التشغيل لنظام الملئمة النسخة حمل .2

 .ىناك الموجودة اإلرشادات إتباع مع الصفحة أعمى في المناسب
 الذي التنصيب برنامج أيقونة عمى مرتين بالضغط البرنامج نصِّب التحميل، انتياء بعد .3
 .3 فيو البرنامج تريد تنصيب الذي المكان تحديد ثم ومن ،تحميمو تم
 

 : البرنامج أساسيات
 البدء في بصعوبتيا البعض يعتقد قد والتي عمالواست سيولة براتل المميزة الخصائص من

 من المرحمة ىذه في. األخرى برامج الحاسوب معظم عن عمالواست واجية الختلف وذلك
 Praat" و "Praat picture لمبرنامج الرسومية الواجية مبادئ إلى نتطرق البحث سوف

                                                 

) 1  .)Jurgen  Handke ،introduction-Sound analysis with praat ،،onlione.com-www.linguistics  
 .1: دورة تحميل اإلشارة الصوتية باستخدام برات ينظر: (.(2
 ( ينظر: المصدر نفسو.(3

http://www.praat.org/
http://www.linguistics-onlione.com/
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objects"  البرنامج من والبيانات الصور طباعة ىو نافذتين ترى سوف البرنامج تفتح عندما 
 الرسومات نافذة من اليدف " Praat picture " معالج إلى نسخيا أو طباعتيا غرضل

ذا كان إدخال الصوتية اعاة الصيغة الصوتية  أي صيغة اإلولكن قبل كل شيء يجب مر 
mp3 وأmp4  أو يوتيوب يتحول بالمصنع أي مصنع الصيغformat face tory    إلى

ختيار كممة افي برنامج برات  نقوم ب تعملالصيغة التي تس يوى wavصيغة الصوتية ال
تظير لنا قائمة جديدة وىي موجة صوتية   wavصوت ثم  نقوم بالضغط عمى صيغة 

بعد الضغط عمييا نذىب الى اليوتيوب المخزون في الممفات ، نختار منيا كممة إضافة ممف 
نتياء نجد الصيغة وبعد اإل، يغة ثم نختار كممة بدأ عندىا يبدأ بتحويل الص ، نضغط عميو

 .1 المحولة في ممف اإلخراج
 :تياآل بعمل وذلك 2 :البرنامج نافذة في وتحميلها الصوتية الملفات قراءة
قراءة لأليقونات  praat objectاألولى ىي  ،عندما نفتح البرنامج تظير لنا نافذتان  -1

نختار من  رسم بياني لمصوت ، praat pictureوالثانية ، الخاصة ببرنامج برات 
 Read نختار عدة خيارات تحوي  نافذة لك تظير سوف openالنافذة األولى كممة 

 from file  في ن تم تحويمو أفتحو بعد  المراد الممف عمى نضغط ثم ، القائمة من
الذبح شوقا  sound البرنامج مثل:  نافذة في الممف يظير سوف ، بالمصنع مسبقاً 

 ."1"كما في الصورة رقم لسعد ميدي
 

 
 
 
 
 

                                                 
 .1: دورة تحميل اإلشارة الصوتية باستخدام برات (. ينظر:(1
)2.)Jurgen  Handke  ،introduction-Sound analysis with praat ،،onlione.com-www.linguistics 

http://www.linguistics-onlione.com/
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 برنامج برات صورة رقم تمثل نافذتي                           

 
 

بعد ،  view editكممة  عدة نختار خياراتعمى ولى التي تحتوي ن النافذة األم ثم -2
بيذا دخمناه ببرنامج برات أتحمل الصوت الذي  ةالضغط عمييا تظير لنا نافذة جديد

   "2الموضح في صورة رقم " الشكل
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 aspect graph"" كراف  عمى مستوى المقاطع اسبكت كوستيكياً أتحميل الصوت  -3

 "analogي تحميل الحزم الصوتية من صيغة أوعممية تحويل األسبكت كراف 
system"  إلى الصيغة الرقمية ""digital system  بعممية تسمىو " analog to 

digital converter "  وتنغيمو ، يفيو طو ، ي معرفة تردده أبعدىا يتم تحميل الصوت
ي طول الصوت خلل  معالج برات ، أوزمن الصوت ، درجة الصوت ، كثافة و ، 

 ."  "praat soft wareداخل  " praat processer "وىو
ن نسمع أردنا أإذا  ، يمثل رسم القصيدة من بدايتيا الى نيايتيا في الصورة السابقة  -4

نسمع  playنختار منيا كممة ثم  view القصيدة نختار من القائمة العميا كممة 
نقوم بتحديد البيت المقصود نقوم ثم القصيدة  من اً ن نحمل بيتأالقصيدة إذا اردنا 

 "3"رقم  بتضميل البيت أو المقطع المراد من القصيدة كما في الصورة
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 spectrumسفل البرنامج كما في الصورة وىو يمثل أالموجودة في  selنختار كممة   -5
فت وير ول لمقصيدة ببرنامج  السو لبيت األفي ايمثل الرسم الطيفي لألصوات  الذي

كما  ويقرأ البيت من الجية اليسرى عند تشغيل البرنامج عملالذي يتبع الجياز المست
 "4"في الصورة رقم 

 ىذا الجنون اذا تطور وادعى                            سيقودنا نحو النياية مسرعا     
 

 
Sel                                                                  

 "5"كما في الصورة رقم  show analysesثم   viewثم نختار من القائمة كممة 
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االولى تمثل الطيف والثانية تمثل التنغيم والميل : تحتوي عمى خيارات ٌة جديد ةٌ تظير لنا قائم

والرابعة  تمثل ، والثالثة تمثل كثافة الصوت وشدتو ونبره  ، واالنحراف في الصوت وتردده
ويكون التحميل بوضع علمة  ،األصوات والخامسة تمثل عدد الوقفات والذبذبات ،صفات 

 ."6"كما في الصورة رقم  صح داخل المربع

 
 

 سوف نقوم بتحميل الرسم الطيفي لمصوت المتمثل بالمون االسود الموجود في االسفل كاالتي:
 "7"مثمما موضح في صورة رقم 
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 "2000-1000" من f2و "1000-0"يبدأ من  f1تردد  اليمثل  frequencyالرسم البياني 
 .1ىيرتز "5000-4000"من f5و" 4000-3000"من f4و " 3000-2000"من f3 و

 (spectrumتمثل الرسم الطيفي)( 8رقم ) ىذه الصورة 

 
 

6-  pitch كما في  نحراف في الصوت وتردده  ويقاس باليرتزالتنغيم ودرجة الميل واإل
 ."9"صورة رقم 

                                                 
 .172(. ينظر: عمم األصوات العام:(1
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7-  "intensity " ىي قياس كمية الطاقة الصوتية لصوت ما " النبر"  شدة الصوت :
تيمية وتسمى غار ويتم القياس بطريقة لو ،  اً مرجعتعمل كمية طاقة صوتية ثابتة تسإلى بالنسبة 

كما في  .db 1واختصارىا  decibel وحدة شدة الصوت أي قوة الصوت وكثافتو ويقاس 
 "10"صورة رقم 

 
7-  formants  صوات ومن خللصفات األ formants نحصل عمى تردد   ىذه

      ـالطيفي لكل مخرج من المخارج المتمثل بصوات وعرض الموجات  في الرسم األ
    f1,f2,f3,f4,f5   11"كما في صورة رقم" 

                                                 
1
 .174-173(. ينظر: عمم المغة العام:(
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8- band width  عرض الموجو في كل طيف. 
9 -  pulses تل عدد الوقفات والذبذبات في الصو تمث. 

 (12صورة رقم)                               

 
 

 (13كما في صورة رقم ) .تمثل بالثانيةو زمن الصوت ومدة الصوت  - 10
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